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Geachte lezer, 

 

Voor u ligt, of staat, op uw 

beeldscherm, het eerste 

nummer van de maar-liefst-

veertiende jaargang van 

WoNo Magazine, het 

tijdschrift dat verschijnt als 

het uitkomt. 

 

Hoewel we ons realiseren 

dat de verschijnings-

frequentie van ons, nee, uw 

blad, de laatste jaren soms 

wat te wensen overlaat, 

mag u niet klagen, beste 

lezer. En wat er verder 

nieuw is in dit nummer van 

WoNo Magazine is dat het 

geen Kerstnummer is, 

evenals alle voorgaande 

nummers, dus inclusief de 

Kerstnummers. 

 

Geheel nieuw is 

daarentegen, dat dit het 

eerste WoNo Magazine is 

dat met 100% groene 

stroom tot stand gekomen 

is. Terwijl .No dit zit te 

typen achter (of voor?) zijn 

energiezuinige Laptop, zit 

Wo. op de 

WoNoPowerTrainer© te 

trappen. Wo.produceert met 

het grootste gemak twintig 

Megawatt! Genoeg om de 

gehele wijk van stroom te 

voorzien! En let u eens op, 

beste lezer. Wo. ,wil je even 

je edele achterste van het 

zadel tillen, ja dank je, dan 

kunnen de lezers het unieke 

WoNoPowerFart©-systeem 

zien. Uit onderzoek van de 

Falkland University is 

namelijk gebleken dat ieder 

mens gedurende de dag, 

ongemerkt gemiddeld 120 

microwindjes laat. Het 

unieke WoNoPowerFart©-

systeem verwerkt deze tot 

zeer duurzame windenergie, 

zodat .No, terwijl Wo. aan 

het trappen is, zoete 

broodjes kan bakken. 

Geheel gratis, beste lezer! 

En als u nu meteen belt en 

voor € 120.003,96 een 

WoNoPowerTrainer© 

bestelt, krijgt u de 

WoNoPowerFart© er gratis 

bij. En dan doen we er ook 

nog drie microvezeldoekjes 

bij om uw beslagen 

brillenglazen schoon te 

wrijven. Belt u dus snel op 

het nummer rechtsonder. 

 

…Maar waar hadden we het 

over? Oh ja, WoNo Magazine 

14.1….Wel die is eh….  

 

… ach, helaas zien we dat er 

te weinig ruimte is om nog 

meer over WoNo Magazine 

14.1 te schrijven. Nou ja. 

We wensen u veel 

leesplezier.  

 

De redactie. 
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Customs – Live 
Tivoli De Helling, 20 april 2014 

 
Kijk, dat zijn nog eens prettige 
verrassingen. Je gaat min of meer op 
de bonnefooi naar een concert en 
loopt razend enthousiast de deur 
weer uit. Heerlijk toch: (live)muziek! 
 
Eerste Paasdag was het Belgische 
avond in Tivoli De Helling, het kleine 
zusje van Tivoli, weggestopt op een 
onooglijk bedrijventerreintje aan de 
rand van het centrum, achter 
politiebureau en 
brandweerkazerne. Er kan een 
paar honderd man in, en het 
geluid is -hoewel luid- erg 
goed.  Ben benieuwd of de 
nieuwbouw aan het Vredenburg 
daar tegenop kan. 
 
Supportact Horses on Fire 
begon met vier of vijf nummers 
eentonige en harde rock, maar 
in het tweede deel van hun set 
werd het allemaal beter 
verteerbaar doordat er meer 
variatie in werd gebracht. 
Vooral de cover van 
Beatlesnummer ‘Helter Skelter’ 
was mooi. Die werd op min of 
meer dezelfde wijze gebracht 

als U2 dat deed op Rattle & Hum. 
Maar de verhoudingen op de avond 
waren goed, want in tegenstelling tot 
Customs speelden ze een beetje 
rommelig en grepen zij het publiek 
niet echt bij het nekvel. 
 
Dat deden de heren van Customs dus 
wel, vanaf de openingsminuut van 
hun optreden. Ik kende geen enkele 
noot van hun oeuvre dat inmiddels 3 
CD’s groot is. Maar ik verliet het 
concert als fan. En na aanschaf en 
beluistering van de laatste twee 

foto: HareD 
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daarvan, The Market en Harlequins of 
Love (de debuut CD heet Enter the 
Characters) is ook duidelijk dat zij 
live nog meer aansprekend en 
bijzonder zijn dan op plaat. Ik weet 
niet precies waar het aan ligt, maar 
enkele ingrediënten zijn in ieder 
geval het bijzondere, beetje nasale 
stemgeluid van frontman Uittebroek 
en de uptempo songs, met ‘flarden 
van vanalles’, waaronder rock, disco, 
funk, new wave, en indie. De 
nummers nodigen uit te bewegen, 
net zoals de band energiek op het 
podium staat. Enkele namen die mij 
opkwamen toen ik het probeerde 
thuis te brengen zijn David Bowie, 
Depeche Mode, en de Schotse bands 
Goodbye Mr.McKenzie en Deacon 
Blue. Maar er zijn er vast nog veel 
meer te vinden, Customs laat zich 
niet vastpinnen. De songs die bleven 
hangen waren ‘Harlequins of Love’, 
‘Hole in the Market’, maar ook de 
afsluitende cover ‘Let’s Go Crazy’ van 
Prince was magistraal. 
 
Customs toert de komende weken 
nog door het land. Doe je zelf een 
plezier en neem een kijkje! 
 
HareD        

 

Classics for the mob 
We all know what a flash mob is. 
It’s a group of people who 
assemble suddenly in a public 
place, perform an unusual and 
seemingly pointless act for a brief 
time, then quickly disperse, often 
for the purposes of entertainment, 
satire, and artistic expression. But 
have we ever seen one? I know 
that in my hometown of Sweet 
Lake City, there is at least one per 

Customs werd in 2008 opgericht en komt 

uit de buurt van Leuven. Ze werden door 

Studio Brussel ontdekt en hebben de 

afgelopen jaren veel opgetreden in België 

en Nederland. Zanger Kristof Uittebroek 

vertelde dat Utrecht hun tweede thuisstad 

was, omdat ze er al zo vaak hebben 

gespeeld. Naast Uittebroek bestaat de 

band uit gitarist Jelle Janse, drummer 

Yannick de Clerck en bassist Joan 

Govaerts. 

 
Kijk bijvoorbeeld: http://bit.ly/1u7ylJb 
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year for promotion purposes. I’ve 
always wanted to be part of one 
but I never saw any of the 
announcements for it. I’ll keep 
watching out. 
 
I’ve never even seen one live, but 
I’ve enjoyed a few on YouTube. 
And for some reason, though I’m 
not a Michael Jackson fan at all 
(there have to be some), the flash 
mobs after his death got my 

attention.  
It was 2009 and the filming of 
those events was not that 
professional. I especially enjoyed 
the ones in Stockholm,  Sweden 
(http://bit.ly/1s8tVSs) got my 
attention. And I even started to 
like some of Michael Jackson 
music afterwards. 
Over the years the filming got 
better, it’s gotten commercial 
(http://bit.ly/1iauCK8) and even 

used for completely different 
occasions like a marriage proposal 
(http://bit.ly/1qSVi59, although I 
believe those things also 
happened before but with the 
name flash mob). 

Recently I saw a new one that 
really moved me and in case you 
haven’t seen it, I would love you 
to. It’s a classical performance of 
a part of Beethoven 9th 
(http://bit.ly/1cM8p0B) and a 
great one.  I really loved it. As J. 
Michael Straczynski , the man who 
brought me there, said : ‘A 
moment of perfect beauty. 
Remember: we are here to be 
miraculous’. Enjoy! 

 

WoNoVice 

 
 

From the editors: closely watch 
the little girl in the pink and grey 
sweater. Where did she go in the 
last few seconds?  
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Hallo Venray – No Show 
 

Het is niet dat ik er lol in heb. 
Sterker, ik heb lang gewacht om 
mijn belofte aan Wo. in te lossen 
om dit album te bespreken. Hallo 
Venray is namelijk leuk, en zanger 
Henk Koorn zelfs iconisch binnen 
de Nederlandse rockscene. Al 
sinds 1987 actief en dankzij de 
wereldplaat The More I Laugh, 
The Hornier Due Gets (1992) wat 
mij betreft voor altijd verzekerd 
van een mooi plekje in de 
vaderlandse popgeschiedenis. 
Zoals ik eerder rapporteerde  

hebben de nummers op die plaat 
nog helemaal niets aan kracht 
verloren (zie 
http://bit.ly/1yrouFt). En ze 
komen ook nog eens uit Den Haag 
en hebben een coole website 
(www.hallovenray.nl).  
Maar die nieuwe cd, Show, is dus 
gewoon bagger. Ik kan er echt 
niets anders van maken. Het 
begint nog wel aardig met ‘Airy’ 
en met een beetje goede wil is 
nummer 2 ‘Favorite uncles’ nog te 
zien als een typisch Hallo Venray 
grap en grolnummer, met in ieder 
geval Koorn’s typische 
stemgeluid. Maar dan houdt het 
op. Mijn eerste indruk was al niet 
positief, en mijn tweede ook niet. 
Ten behoeve van een beter 
oordeel heb ik de cd een paar 
weken weggelegd en toen pas 
opnieuw geluisterd, in de auto. 
Maar het werd niet beter. Saai, 
saai, saai. Het grijpt je niet, je 
gedachten glijden weg en tegen 
het einde wordt het zelfs irritant. 
Het spijt mij zeer. 
 
 
HareD  

Naschrift van de redactie: 
HareD heeft een autorit als saai 
ervaren. So what!  
 

 

1968 
 
Degenen die het blog van WoNo 
Magazine volgen via 
http://wonomagazine.blogspot.nl/ 
weten dat ondergetekende 
onlangs is begonnen met een 
serie over platen uit het jaar 1968 
en 1969. Waarom eigenlijk? Hier 
is het lange verhaal. 
In oktober 1968 bracht mijn nicht 
Tineke een blaadje mee naar een 
verjaardag of andere 
familiebijeenkomst. Dat was de 
Veronica Top 40 (nu Media Markt 
Top 40). Dat maakte een enorme 
indruk op me en vanaf die week 
ging ik hem iedere week zelf 
halen met mijn vriendje Paul. 
Samen liepen we op 
donderdagmiddag uit school naar 
de platenzaak aan het begin van 
de Stadhoudersweg in Rotterdam 
en haalden daar de nieuwe Top 
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40. Die werd zo ongeveer, of 
beter gezegd precies, uitgespeld 
voordat we ieder ons weegs 
gingen naar huis. 
 
Naar Radio Veronica luisterde ik al 
wel, maar dat werd nog 
intensiever. Zeker omdat ik 
uitvond dat die Top 40 ook werd 
uitgezonden. Liedjes op de radio 
werden hits. Of niet. Of bleken al 
“oud” te zijn. Wie stond er op 1 in 
die Top 40? Dat waren The 
Beatles, met ‘Hey Jude’, niet 
geheel toevallig de eerste single 
die ik een paar weken later kocht 
met de centen verdiend aan een 
goed rapport. Nu was ik al “lang” 
fan van The Beatles. De mate 
waarin ik aan hun muziek was 
blootgesteld vanaf 1966 was 
nogal groot. Nicht Tineke, mijn 
tante Tiny en de dochters van het 

gezin waar ik regelmatig 
logeerde, waren allemaal in 
meer of mindere mate 
Beatlesfan. 
 
Waar ik met dit stukje heen wil, 
is laten zien waaraan de 
ontdekking van de Top 40 mij 
heeft blootgesteld, als in bewust 
blootgesteld. Er werd namelijk in 
die eerste paar maanden dat ik de 
Top 40 volgde een aantal 
ongelofelijk goede singles 
uitgebracht, die een onuitwisbare 
indruk op mij hebben gemaakt. 
Om een paar voorbeelden te 
geven: 
 
Zoals ik al schreef stond ‘Hey 
Jude’ op 1. Een van de minst 
commerciële nummers van The 
Beatles, zeven minuten lang en 
zonder meer een van Paul 

McCartney’s meest geliefde en 
geslaagde composities. (John 
Lennon droeg bij via de 
geweldige, en vrij ruige B-kant: 
‘Revolution’.) De hoes van de 
single is nog steeds hippie-achtig, 
de muziek al lang niet meer. 
 
Nummer 2 was ‘Those were the 
days’ van Mary Hopkin, een 
nummer met een Paul McCartney 
invloed. Hij produceerde het 
nummer, dat oorspronkelijk stamt 
uit de jaren 20, ergens in de 
Sovjet Unie (als ik Leo Blokhuis 
moet geloven). En, niet 
onbelangrijk, uitgebracht op het 
Apple label van de Beatles. (Sinds 
ik dit schreef, dat heb je met de 
lange, onduidelijke, infrequente 
verschijningsdata van de WoNo, 
heb ik de single in huis: ”Apple 2” 
staat op het label.) 
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Een nummer dat niet veel later 
uitkwam was ‘With a little help 
from my friends’, de 
doorbraaksingle van Joe Cocker. 
Die stem, de schreeuw, het orgel, 
de jankende gitaar, dat maakte 
wel indruk op een 8 jarig jongetje, 
dat toen niet wist dat het ook een 
nummer van The Beatles was. 
Voor LP’s had ik geen geduld. Een 
onuitwisbare indruk maakte ook 
‘Just a little bit of peace in my 
heart’ van Golden Earrings. (Ja, 
nog met een ‘s’ erachter.) Ook al 
een lang nummer met flink wat 
emoties, en een imposant 
tussenstuk. Het is nog steeds 
anders en indrukwekkend. Nog 
zo’n indrukwekkend nummer is 
‘Eloise’ van Barry Ryan. Ook dit 
nummer, dat wel op 1 kwam, in 
tegenstelling tot Cocker en de 
Earrings (beide op 2), maakt nog 
steeds indruk op me als ik het 46 
jaar na dato draai. Met zijn 
rustige stukken, versnellingen, 
koorzang, een symfonieorkest en 
diepe emoties in het geschreeuw 
en zielenpijn van Barry Ryan, kan 
‘Eloise’ met recht een miniopera 
genoemd worden. Allemaal in 

elkaar gezet door 
Barry’s tweeling-
broer Paul (beiden 
20 jaar oud in 
1968). Nog steeds 
zijn dit naar mijn 
mening enkele van 
de allerbeste 
popsingles die ooit 
zijn gemaakt. 
Onuitwisbare 
indrukken op een 
toen nog behoorlijk 
lege muzikale harde 
schijf. 
 
Wat ook gebeurde, 
was dat de musical 
‘Hair’ een stroom 
singles op de wereld 
begon los te laten. 
Nina Simone kwam 
op 1 met ‘Ain’t got 
no – I got life’, 
maar hier kon ik niet zoveel mee. 
Waar ik wel iets mee kon, was de 
eerste nummer 1 hit van een 
‘Hair’ nummer. Dat nummer dat 
begint met het a-capella 
“Darling”, waarna de band invalt 
op “Give me a head with hair, 

long beautiful hair”. Het 
Amsterdamse Zen is 
verantwoordelijk voor een van de 
allerbeste Nederbeat rock songs 
ever: ‘Hair’. Mijn tweede single, 
die ik na heel lang dubbeltjes 
opzij leggen kon kopen voor 4,50 

Joe Cocker 
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gulden. Juist omdat de plaat meer 
dan vijf maanden genoteerd 
stond. Wat een plaat! Hierna 
volgende vele hits: ‘Frank Mills’ 
van Bojoura, ‘Good morning 
starshine’ van Oliver; ‘Let the sun 
shine in’ van The Fifth Dimension. 
Van de musical krijg ik nog steeds 

rillingen over mijn lijf. Ik heb hem 
in de afgelopen jaren ook twee 
keer kunnen zien. 
 
In de eerste Top 40 van 1969 
kwamen drie nummers binnen 
waarvan twee er ook erg veel 
indruk maakten. ‘Race with the 

devil’ van Gun en ‘In your life’ van 
Tower. De eerste een gimmick 
rock song met duivels’ gelach, 
maar ook met een waanzinnige 
up-tempo riff op de gitaar. Tower, 
zo bleek later, was de band van 
Boudewijn de Groot die iets 
anders wilde dan Nederlandstalige 
luisterliedjes spelen. Niet gelukt, 
maar een prachtige single, die ik 
nog steeds erg goed vind. De 
derde single is van een band die 
nog steeds actief is: Fleetwood 
Mac. Het prachtig mooie, 
instrumentale ‘Albatross’. Al kon 
ik daar niet zo veel mee in 1969. 
 
Zo maar een greep uit die eerste 
drie maanden Top 40, die banden 
voor het leven opleverde. Voor 
het blog ben ik op zoek gegaan 
naar de LP’s die bij de toenmalige 
singles hoorden, maar die ik niet 
kende. In een paar gevallen 
singles die ik misschien al 40 jaar 
of meer niet meer had gehoord. 
Op zoek derhalve naar een 
herinnering, een gevoel van het 
kind in de volwassen man. Dat 
leverde zeer interessante 
kennismakingen op met The Nice 
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(single: ‘America’), Blood, Sweat 
& Tears (‘You made me so very 
happy’ en ‘Spinning wheel’), 
Chicago Transit Authority (‘I’m a 
man’) en Spooky Tooth (‘That was 
only yesterday’). De reeks is 
inmiddels al uitgebreid, 
bijvoorbeeld met Desmond 
Dekker (‘Israelites’ en ‘It mek’) en 
de debuutplaat van Joe Cocker. In 
het vat zitten bijvoorbeeld 
Donovan (‘Atlantis’), Colosseum 
(‘All the love in the world’), 
Golden Earrings en als slot gaan 
de albums van de grote bands van 
die dagen langskomen. LP’s die ik 
wel al lang in de kast heb staan. 
Een spontaan idee, dat me al een 
aantal zeer interessante en goede, 
nieuwe platen heeft opgeleverd. 
 
En ook uitzonderlijk gefreak, dat 
moet ik wel toevoegen. Alles leek 
te mogen in die dagen. Een 
dubbelalbum als eerste plaat, met 
de helft improvisatie en gefreak? 
Geen probleem en de volgende 
plaat lag er soms al zes maanden 
later. Fantasie en verbeelding 
waren aan de macht in die jaren, 
fantasie en verbeelding die de 

pop/rock lang geleden weer 
verlaten hebben. Eerst in de 
platenindustrie, die uiteindelijk 
een soort bank is, en daarna bij 
de artiesten. Waarschijnlijk 
noodgedwongen. 
 
Wo. 
 

Naschrift van de redactie: “een 
lang nummer met flink wat 
emoties, en een imposant 
tussenstuk.” Ons doet het eerder 
denken aan seks, dan aan 

muziek, maar dat kan aan ons 
liggen. 

 

 

 2014 
 
Van 1968 neem ik jullie even mee 
naar de Top 40 van 2014. 
Waarom? Nou, omdat mij 
recentelijk een leuk feitje ter ore 
kwam. Maar eerst een stukje 
geschiedenis. In de zomer van 
1974 zond Radio Veronica de 
500e Top 40 uit, dus vlak voordat 
het piratenstation uit de lucht 
ging. Dat was toen nog een 
kwestie van weken. De eerste Top 
40 was uitgezonden begin januari 
1965. Joost den Draaijer (het dj 
alias van Willem van Kooten) was 
in 1964 op studiereis geweest 
naar de V.S. en was 
teruggekomen met twee ideeën. 
Vaste blokken per uur per dag, we 
noemen dat nu formats en een 
officiële, Nederlandse hitlijst. Om 
de uitzending van de 500e te  Golden Earring(s) 
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vieren zond Veronica een week 
lang de Top 1000 uit. De platen 
met de meeste punten (40 voor 
nummer 1, 1 voor nummer 40) uit 
die 500 Top 40s. Op 1 stond ‘La 
danse de Zorba’ van Trio 
Hellinique (1965). Een 
instrumentaal nummer 
gecomponeerd door Mikis 
Theodorakis voor de film ‘Zorba 
de Griek’. Om dit te vieren werd 
het nummer direct opnieuw 
uitgebracht en werd opnieuw een 
klein hitje, met als gevolg een nog 
stevigere nummer 1 positie; meer 
punten! 

 
Ruim twee geleden werd “Zorba” 
dan eindelijk afgelost door 
‘Somebody that I used to know’ 
van de Australische zanger Gotye. 
Dat wat mysterieuze, 
melancholieke nummer met een 
stuk stevige zang van een 
zangeres tussendoor, die even “de 
waarheid” laat doorschemeren in 
het nummer. En nu is het maar 
twee jaar later en hebben we 
opnieuw een nummer dat de 
onaantastbare positie, ooit dan, 
van Trio Hellinique heeft 
verbetert: ‘Happy’ van Pharrell 

Williams. Het 
nummer stond 
op moment van 
schrijven nog in 
de Top 10, zag 
ik, na meer dan 
zeven maanden 
in de lijst. Wie 
moet daar ooit 
nog overheen? 
Zelfs ik ken het, 
dus 
waarschijnlijk is 
het nodig om op 
een andere 

planeet of toch tenminste in de 
Taliban en IS heartlands van het 
Midden-Oosten te wonen om niet 
aan ‘Happy’ blootgestaan te 
hebben. 
 
Na het oorspronkelijke schrijven 
van dit stuk in het voorjaar van 
dit jaar is er nog een record uit de 
boeken gegaan. Sinds jaar en dag 
(1969-1970) stond de hit van 
Corry en de Rekels, ‘Huilen is voor 
jou te laat’, fier bovenaan in het 

Did you say 

dance? 
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klassement voor de langst aan 
een stuk genoteerde singles: 41 
weken. Nou hier is ‘Happy’ van 
Farrell ook fier overheen gegaan. 
49 Weken is het huidige record. 
 
De vier genoemde nummers 
hebben wat mij betreft twee 
interessante overeenkomsten. De 
eerste is op Top 40-feiten 
gebaseerd. Geen van de nummers 
stond overdreven lang op de 
eerste plaats of zelfs helemaal 
niet. Alle hadden ze het van een 
uitzonderlijk lange notering. De 
tweede overeenkomst is 
persoonlijk.  Ik vind ze alle vier 
niet veel. Als klein kind vond ik 
‘Zorba’ wel spannend door de 
tempoversnelling die het nummer 
kent. Die spanning is inmiddels 
wel verdwenen. Gotye, tsja, een 
vlak nummer en ‘Happy’ het is 
ook zo vlak. Er zit gewoon heel 
weinig in wat mij doet denken: 

“dit is een bijzonder nummer”.  
Geen spanningsboog, geen super 
refrein. (Hoor ik iemand The 
Common Linnets roepen?) Het 
zijn alle drie gewoon niet zulke 
bijzondere nummers. Dus leg het 
mij maar uit waarom juist deze 
nummers zo’n ontzettend grote 
aantrekkingskracht op mensen 
blijken te hebben. 
Ik weet het niet. 
(Over ‘Huilen is 
voor jou te laat’ 
begin ik maar niet 
eens.) Dit is een 
uitnodiging om iets 
terug te schrijven 
overigens. Ik ben 
heel benieuwd om 
te kunnen lezen 
wat ik niet hoor. 
 
 
Wo. 
 

Naschrift van die andere 
redacteur: 
Nou Wo., daar kan ik wel het een 
en ander over zeggen. Laten we 
beginnen met Corry en de Rekels. 
Hoewel het levenslied ook niet 
mijn favoriete genre is, moet ook 
snob Wo. toegeven dat daar een 
grote schare liefhebbers voor is in 

Nederland. In muzikaal opzicht 
vrij pretentieloos, maar dat is 
de meeste blues-muziek ook. 
Net als de meeste 
Rockmuziek, folkmuziek en ja, 
zelfs de meeste klassieke en 
barokmuziek (ik kan nog een 
aantal bladzijden zo 
doorgaan). Veruit de meeste 
musici volgen nou eenmaal 
het stramien dat is bedacht 
voor hun muziekgenre en daar 
is een goede reden voor: dan 
werkt het! En eerlijk gezegd, 
huilen is voor jou te laat is een 
lekkere meezinger. Pharrell 
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‘Zorba’ is een wegbereider. Het 
klonk voor ongetrainde 
Nederlandse oren als heel 
exotisch, maar nog net te 
snappen en maakte daardoor 
nieuwsgierig. Mooi dat een 
dergelijk nummer een hit is 
geworden en dat veel mensen er 
kennis van hebben genomen. En 
een klein percentage van de 
Veronicaluisteraars kijkt wat 
verder dan zijn neus lang is en 

verdiept zich in Griekse muziek. 
Muziek die eerst nog 
ontoegankelijk of juist ‘vlak’ 
klinkt, maar uiteindelijk een 
wereld opent. En in die wereld 
bevinden zich populaire 
volksliedjes, maar ook meer 
hedendaagse grootheden als Eleni 
Karaindrou 
(http://bit.ly/1DvUoUo)). En vlak 
vooral ook het ‘serieuzere’ werk 
van Theodorakis niet uit 

(http://bit.ly/1A7UfRj). Maar 
daarvoor moet je wel de 
afstemschaal van je radio een 
keertje verdraaien, Wo.! 
 
En dan Happy, ja, Happy! Dit 
nummer is door en door 
commercieel. Maar weet je, Wo., 
er leven circa 7 miljard mensen 
op de hele wereld. Ik schat dat 
6,9 miljard daarvan vrolijk worden 
als ze dit nummer horen. 
Misschien Wo. niet en 
waarschijnlijk Gustaaf Hortense 
Ledoux ook niet, maar heren, 
jullie vormen een minderheid. Dat 
mag, daar is ook niets mis mee, 
maar probeer niet voor de rest 
van de wereld het feestje te 
bederven. Wij genieten hier 
gewoon van! Met mate, uiteraard. 
 
En dan, Somebody that I used to 
know. Waar moet ik beginnen? Bij 
de Sting-achtige stem van Gotye? 
Die stem die mij meteen bij de 
keel grijpt als ik hem hoor. Die, 
waar ik ook mee bezig ben, 
meteen mijn aandacht trekt. Een 
stem met een leven achter zich. 
En misschien is hij in 

Gotye 
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werkelijkheid wel een 
zondagskind, dat nog nooit een 
vervelende ervaring heeft 
opgedaan, dat doet er niet toe. 
Die stem zegt iets anders. En dan 
dus die muziek. Dat anders-dan-
andere arrangement. En dan de 
spanning tussen het, inderdaad 
vrij pretentieloze, vrolijke deuntje 
en de bluesy tekst. Intrigerend. 
En dan de tekst zelf: een uiterst 

kwetsbare tekst over hoe twee 
mensen zielsveel van elkaar 
houden en niet zonder elkaar 
kunnen, maar het samen toch niet 
voor elkaar krijgen. Hoe ze steeds 
weer in de valkuil lopen van hun 
overlevingsstrategie: hij maakt 
wat te dichtbij komt kapot 
voordat het hem kan verlaten en 
zij heeft de overtuiging dat alle 
problemen haar eigen schuld zijn 

en komt dus niet voor zichzelf op. 
Juist omdat ze zo veel van elkaar 
houden moeten ze dat wat ze 
hebben helemaal stuk maken om 
los van elkaar te komen, om er 
vervolgens achter te komen dat 
ze toch niet zonder elkaar 
kunnen. Ik kan je zeggen, beste 
Wo., dit is heel aangrijpend en het 
komt veel voor! 

 
Een prille vriendschap 
 
“Bert, heb je nog iets voor me?” 
“Winoew!” Zijn linker wijsvinger 
gaat de lucht in, zijn hoofd met 
een kinkje naar beneden en 
daarna nog snel even schuin naar 
links, voordat hij me aankijkt. 
Onze standaardbegroeting als ik 
'zijn' muziekafdeling bij de 
Algemene Boekhandel in 
Amersfoort binnen loop.  
 
En Bert heeft wat voor me, dat zie 
ik aan de twinkeling in zijn ogen. 
Het ritueel opensnijden van het 
cellofaantje met zijn 
stanleymesje. De voorpret. Even 

Still uit Paris, Texas 
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later staan we allebei tot tranen 
geroerd in stilte te luisteren in een 
volle winkel. Durven elkaar niet 
aan te kijken. De andere klanten 
doen alsof ze het niet zien.  
En dan achteraf: “mooi hè?” Weer 
die twinkeling. We kennen elkaar 
nauwelijks, maar we zijn zo innig 
verbonden!  
Zijn pensioen is een aderlating 
voor Kairos. En ik mis mijn 
gangetje naar de Leusderweg. Ik 
mis Bert. Maar, er is de belofte. 
Voor later, als hij wat meer 
gewend is aan zijn nieuwe 
situatie. Hij zal zijn eigen 
programma gaan maken! En we 
zullen…  
 
Op 15 november is Bert van den 
Berg plotseling overleden. Ik 
draag het programma Kairos van 
4 december 2014 aan hem op. Vol 
met muziek die niet zijn smaak 
was, maar waarvan hij de 
kwaliteit ongetwijfeld erkend zou 
hebben. Hij had zo’n groot hart!  
 
Wino Penris 
 

http://bit.ly/1zZ9Dza 

U2. - Songs of Innocence.  
The ultimate review 

De inleiding/aanleiding van Wo. 
Enige dagen terug stond ineens 

de nieuwe cd van U2 in de iTunes 
accounts van miljoenen mensen. 

Gratis. Al gaan er geruchten dat 
de werkelijke kosten van deze 

release in de vele nullen achter 

het cijfer 1 lopen. 

Jaren geleden, zelfs in het pre-
WoNo Magazine tijdperk, hadden 

uw hoofdredacteur en schrijver 
dezes een discussie over The 

Rolling Stones, te tijden van 
'Bridges to Babylon'. Wij stonden 

nogal tegenover elkaar aangaande 
het maken van muziek en leeftijd. 

Het uur van de waarheid voor 

toenmalig groot-U2 fan Bernd is 
aangebroken nu de heren van U2 

de tweede helft van de 50 in 
leeftijd hebben bereikt. Hier "de 

recensie" van Bernd. 

Ik hoorde veel geklaag over door 
Apple niet voldoen aan cookie-
wetgeving, omdat ongevraagd 
zomaar U2-bestanden op iPhones 

waren gezet. Maar wat was mijn 
vrouw daar blij mee: ik kon het 
album op  mijn iPhone niet 
vinden. Blijkt dat ik iTunes Store 
er niet op heb staan. 
Waarschijnlijk met een jailbreak 
van het toestel verwijderd of iets 
dergelijks. Nooit gemist, 
overigens. 
  
Heb verder geen poging gedaan 
om de bestanden te downloaden 
en te beluisteren, want U2 
hedentendage interesseert me 
niet zo. En dat is niet omdat ik, 
onontkoombaar, ouder word en 
connecties met een band uit de 
jaren tachtig wil vermijden om te 
voorkomen als 'oude lul' te 
worden weggezet. Nee, want dan 
zou ik ook wel op latere leeftijd 
nog een oorbel in mijn oor hebben 
laten zetten en motorrijles zijn 
gaan nemen. Wat is het dan wel?! 
Waarschijnlijk een of ander 
ongefundeerd vooroordeel over 
uitmelken of iets dergelijks dat ik 
niet uitschrijf want dat kost me te 
veel tijd. (Daarom ben ik ook 
voorstander van multiple choice 
antwoorden.) 
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Een recensie lukt me daarom ook 
niet.  
  
Waar ik je wellicht wel blij mee 
kan maken is een recensie van 
een   
concert van Stromae dat ik ergens 
in november in de Ziggo Dome ga  
bijwonen. 
  
Bernd  
 
Naschrift van de redactie: nou, 
vooruit. Dan ook maar gelijk… 
 
 

Stromae live 

20 november 2014 Ziggodome 

 
Na heerlijk maal bij exclusief 
sterrenrestaurant Febo Boulevard 
ben ik getogen naar het concert 
van Stromae in de Ziggo Dome.  
Goed geregeld daar: met de 
Amsterdam Arena en Heineken 
Music Hall zijn er veel 
voorzieningen en is bijvoorbeeld 
de mate van filevorming na een 
concert acceptabel.  

Stromae is een samensmelting op 
diverse fronten: nationaliteit 
(vader Rwandees, moeder 
Belgisch), sekse (vader man, 
moeder vrouw) en taal  
(Nederlands en Frans). Ook zijn 
muziek is niet-conventioneel; een 
unieke combinatie van (softe) hip 
hop, pop, afrikaanse muziek en 
ballads. En bijna alles gezongen in 
het Frans. Zelf kende ik Stromae 
alleen van 'Alors on dance', een 
simpel maar pakkend nummer 
van alweer vier jaar geleden. Tot 
vorig jaar ik bij toeval de clip van 

Papaoutai (Papa ou t'est?) zag. 
Zie ook http://bit.ly/1wvHMGo. 
 
Een van de weinige keren dat ik 
werkelijk gegrepen werd door 
muziek en clip. Prachtig 
opgebouwd, creatief, swingend. 
Ook een aantal  andere nummers 
zijn écht heel goed. Dus toen ik 
door had dat hij zou optreden in 
Nederland gelijk maar kaarten 
gekocht. 
Op 20 november 2014 gaf hij een 
twee uur durende show. Samen 
met vier bolhoedmannetjes, die 

Foto: Bernd 
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de voornamelijk elektronische 
instrumenten bespeelden, en een 
wervelende lichtshow, enthousias-
meerde hij het publiek in de 
uitverkochte Ziggodome. Bijna al 
zijn nummers kwamen voorbij. 
Het middengedeelte met de paar 
saaiere nummers (Formidable) 
gaven mij en vele anderen de 
gelegenheid om nog even te 
whatsappen, mail te checken e.d. 
Gelukkig was dat maar kort. Erg 
leuk was de Alors on dance 
uitvoering in jaren 90 stijl met 
onder andere Faithless, Crystal 
Waters, Snap (Rhythm is a 
dancer) en The Nightcrawlers 
(impressie http://bit.ly/13mVeTz). 
De toegift bestond uit het a 

cappella gezongen 'Tous les 
mêmes". Ook weer geweldig. 
Eindoordeel 8.5.  
 
Na afloop van het concert sprak 
Stromae me nog aan met het 
verzoek om met me op de foto te 
mogen. 
 
Bernd de Nijs 
 

 
Naschrift van de redactie: zo te 
horen stond het geluid vrij hard. 
Hoe is het nu met je tinnitus, 
Bernd? 

 

 

Nieuws van de Pianoman 
 
Aanleiding: Wo. schreef op 29-1-
2014 9:41: 
 
Ha die Hé, 
 
Wat is dat nu? Na het afscheid 
van de WoNo nu ook van Kiev? 

Groeten, 
 
Wo. 
 

 

Stromae op de foto met Bernd 
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Ha die Wo.! 
 
Hahaha! Ja, er is geen lol aan 
daar. Als iedereen nu eens netjes 
op zijn stoel zou blijven zitten... 
Speel liever in het 
Concertgebouw. Is ook warmer. ☺ 

Groet, 

Hé 

Interview Rogier Pelgrim 
Door Wout de Natris 
© 2014 WoNo Magazine 

Voor de lezers die je niet kennen, 

hoe wil je jezelf introduceren?  
Mijn naam Rogier Pelgrim. Ik ben 
liedjesschrijver en 
verhalenverteller. Ik ben 
geïnspireerd door artiesten als 
Damien Rice, Jeff Buckley en 

Glenn Hansard. Mensen kunnen 
me kennen van het programma 
de Beste Singer Songwriter van 
Nederland en in 2012 won ik de 
Grote Prijs. 

Roll the dice is je tweede album. 

Wat is voor jou het grote verschil 
met Our dear lady of the plains? 

Het grote verschil is dat ik deze 
plaat professioneler heb 
aangepakt. Ik heb gewerkt met 
twee gerenommeerde mensen uit 
het vak, producer René de Vries 
(Brown Feather Sparrow, This 
Beautifull Mess, Lucky Fonz en 
vele anderen) en Martijn 
Groeneveld (Blaudzun, Janne 
Schra, Case Mayfield). Op deze 
plaat ben ik voor het eerst met 
band te horen. Dat vind ik zelf erg 
tof. Ben super blij met de bijdrage 
van Nicky Hustinx, wat een te 
gekke drummer zeg! Daarnaast 
staan er gewoon meer liedjes op  
deze plaat dan mijn eerste EP, het 
was dus een behoorlijke klus. 
Sommige liedjes op deze plaat 
zijn heel oud, ik had ze al 
geschreven voor de EP, andere 
liedjes zijn veel nieuwer. Ook 
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staat Quiet Girl erop, een liedje 
dat ik schreef tijdens de Beste 
Singer Songwriter. Ik denk dat ik 
als muzikant en songwriter me 
verder heb ontwikkeld en dat dat 
te horen is op deze plaat.  

Wat is het idee achter de titel van 
het album?  

Een belangrijk thema op deze 
plaat is: risico's nemen. In die 
titel Roll The Dice hoor je dat ook 
terug. Er zit iets gevaarlijks in en 
dat bevalt me. Als muzikant heb 
ik een leven dat erg riskant is. Ik 
heb geen baan van 9 tot 5. Dat is 
ook een reden waarom ik voor 
deze titel heb gekozen. 

Waar haal je de meeste inspiratie 

uit als schrijver? 
Ik houd ervan om verhalen te 
vertellen. Ik geloof dat als je ogen 
en oren maar goed open houdt er 
genoeg om je heen is om over te 
schrijven. Sinds kort woon ik in 
een nieuwe buurt in Wageningen, 
ik woonde hiervoor in Ede. Ik zie 
zoveel nieuwe dingen op straat. 
Inspiratie voor genoeg liedjes.  

Er zitten in een aantal songs 
verwijzingen naar religieuze 

thema’s. Speelt het geloof een rol 

in je leven? 
Geloof speelt zeker een rol in mijn 
leven. Mijn ouders hebben me 
met het geloof opgevoed en zelf 
ben ik zondag nog steeds 
regelmatig in een kerk te vinden. 
Mijn geloof geeft richting en zin 
aan mijn leven. Aangezien ik als 
artiest zing over de dingen die mij 

bezighouden zing ik ook over 
religieuze thema's, maar dat is 
het zeker niet het enige waar ik 
over zing. Ik heb niet de behoefte  
om mensen de bekeren, en ik ben 
niet een soort van zingende 
dominee. Veel van muzikale 
helden halen inspiratie uit religie 
en spiritualiteit, bijvoorbeeld U2, 
Bob Dylan, Leonard Cohen, 
Johnny Cash en vele anderen. 
Volgens mij hebben muziek en 
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spiritualiteit veel met elkaar te 
maken. 

‘Quiet girl’ klinkt als een zeer 
persoonlijke song, terwijl ‘Hey 

Joseph’ meer een observatie is 
van iemand anders door jouw 

ogen. Maakt dat het een ene lied 
moeilijker live te zingen dan het 

andere voor je? 
Eigenlijk niet. De liedjes zijn op 
verschillende manier tot stand 
gekomen. En Quiet Girl is 
inderdaad iets persoonlijker. Maar 

live sta ik daar eigenlijk helemaal 
niet meer bij stil. Als een liedje 
eenmaal af is kijk ik er meer van 
een afstand naar. 

‘Misery man’ is een heel ander 
nummer qua sfeer, tempo en 

instrumentatie dan de andere 
nummers op Roll the dice, een 

‘For the benefit of Mr. Kite’ sfeer. 
Waar komt de inspiratie voor 

‘Misery man’ vandaan? 
Miserey Man is inderdaad een wat 
afwijkend nummer op de plaat. Ik 
heb het er juist opgezet om de 
luisteraar wakker te houden, het 
zorgt voor wat afwisseling. Het is 
echt een hoempapa nummer 
geworden. Ik heb me laten 
inspireren door het werk van Tom 
Waits. Het nummer werd 
opgenomen in een kelder vlak bij 
een keuken. Voor dit nummer 
hebben we gegooid met potten en 
pannen uit die keuken. Het was 
echt een gekkenhuis. Ben super 
blij met het resultaat.  

Rogier Pelgrim.  
foto: Wo. 
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De strip die Roll the dice begeleidt 
is fraai, maar kent een spannend 

open einde. Is het courage, roll 
the dice of een derde optie die 

niet wordt genoemd, naïviteit die 
wordt afgebeeld?  

Tja, dat is aan de lezer zelf. De 
strip gaat over een man die alles 
op het spel zet om weg te vliegen 
uit zijn saaie alledaagse leven. De 
strip houdt op als de man in een 
zelfgebouwd voertuig afraast op 
een afgrond. Of hij wegvliegt of te 
pletter stort dat mag de lezer zelf 
bepalen. Of het moed of waanzin 
is dat is dus de grote vraag.. 

Je hebt meegedaan aan het tv 
programma De beste singer-

songwriter van Nederland. Wat 
doet deelname met je als 

persoon? 
Het is heel bizar dat je ineens met 
je snufferd op de buis bent. Ik 
speelde tot die tijd voor een 
handje vol mensen. En plotseling 
waren er duizenden kijkers die 
iets van me vonden. Dat was 
leuk, maar soms ook wel lastig. 
Maar De Beste Singer Songwriter 
van Nederland zie ik nog steeds 
als een van de beste dingen die 
me is overkomen als artiest 
omdat ik daardoor plotseling kon 

leven van de muziek. 

Heeft het meedoen ook effect 

gehad op je als schrijver van 
songs? 

Enigszins. We moesten elke week 
een liedje schrijven. En dat liedje 
moest af zijn. Dat betekende dus 
dat we in korte tijd flink moeste 
produceren. Daar heb ik flink van 
geleerd.  

Wat heb je er aan over gehouden 

als singer-songwriter? 

Ik heb er bekendheid, optredens 
en dus een leven van muziek 
alleen aan overgehouden.  
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Je treedt solo of in een kleine 
setting op. Een aantal nummers 

op je platen zijn breder opgezet. 
Hoe bepaal je de instrumentatie 

en wanneer weet je dat een 
nummer meer nodig heeft dan 

Rogier en zijn gitaar (of juist niet 

meer)? 
Ik denk dat het een soort 
onderbuikgevoel is. Maar soms is 
het ook gewoon common sense. 
Een liedje als Quiet Girl is een 
gevoelig tokkelliedje, daar horen 
natuurlijk geen luide drums en 
gierende gitaren bij. Een nummer 
als Roll The Dice is heel erg 
energiek, logisch dat je 
dat dan weer versterkt 
met een band. 

Als je een bewerkt 
nummer vervolgens live 

speelt, solo, hoort het 
publiek dan wat je “in je 

huiskamer” hebt 
geschreven of een 

bewerking van de 
studioversie? 

Nou elk liedje is in de huiskamer 
geschreven. Mijn liedjes schrijf ik 
allemaal op de akoestische gitaar. 
Dus mijn liedjes blijven nog 
steeds overeind als ik ze alleen op 
mijn gitaar speel. Dat is ook wel 
een voorwaarde voor een goed 
liedje vind ik. 

Ben je altijd een singer-songwriter 
geweest of is dat zo gegroeid? 

Dat is zo gegroeid. Eerder was ik 
zanger van een rockband. Maar 
toen die band uit elkaar viel bleef 
de behoefte om liedjes te 
schrijven. Zo ben ik begonnen. 

Wat kunnen we in het komende 
jaar van Rogier Pelgrim 

verwachten? 
De komende periode ben ik veel 
aan het optreden met de liedjes 
van mijn nieuwe album. Op dit 
moment doe ik de Pelgrimstocht-
tour, een toer langs oude kerkjes 
en kapelletjes. Het zal wel even 
duren voor ik met nieuw werk 
kom. Het lijkt me heel tof om een 
paar keer in het buitenland te 
spelen, België en Duitsland lijken 
me erg tof.   



Blake Mills - Heigh 
Ho  
 

Ik had tot voor kort nog 
nooit van Blake Mills 
gehoord, maar inmiddels 
durf ik wel te beweren dat 

deze Blake Mills met Heigh Ho 
één van de meest opvallende 

platen van 2014 
heeft gemaakt. 

Heigh Ho opent met 
een track die 
voornamelijk 
bestaat uit even 
opvallende als 
wonderschone 
gitaarakkoorden en 
de prachtige stem 
van Blake Mills. Mills 
zit in vocaal opzicht 
ergens tussen John 
Hiatt, Ry Cooder en 
Elvis Costello in en 
raakt ook in 
muzikaal opzicht 
aan deze drie 
grootheden. 

Het gitaarwerk in de 
openingstrack van 
Heigh Ho is echter 

van een unieke schoonheid. Het is 
gitaarwerk dat zich zachtjes op de 
achtergrond kan vleien, maar dat 
ook kan uitsporen en uit de 
speakers kan knallen. Het is 
bovendien gitaarwerk van een 
zeer getalenteerd en avontuurlijk 
gitarist en deze zijn schaars. 

Het levert een unieke track op die 
Blake Mills onmiddellijk op de 
kaart zet als een bijzonder groot 
talent. In de tracks die volgen 
houdt Blake Mills het niveau van 
de ijzersterke openingszet met 
opvallend gemak vast. Heigh Ho 
blijft verbazen met een bijzondere 
instrumentatie vol prachtig 
gitaarwerk en een stem die de zo 
knappe songs naar een nog wat 
hoger niveau tilt. 

Het bovenstaande suggereert 
wellicht dat Blake Mills op Heigh 
Ho bijna alles in zijn eentje doet, 
maar dat is zeker niet het geval.  

Mills laat zich op zijn tweede plaat 
bijstaan door andere Don Was, 
Jim Keltner, Gabriel Kahane, 
Benmont Tench, Jon Brion en 

 

Erwin’s album van 2014! 
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Mike Elizondo. Stuk voor stuk hele 
grote namen. De grootste 
verrassing is voor mij echter de 
aanwezigheid van Fiona Apple, die 
in twee tracks garant staat voor 
nog meer kippenvel dan Blake 
Mills al wist op te roepen in de 
andere tracks. 

In vrijwel alle tracks staat het 
geweldige gitaarspel van Blake 
Mills centraal in de instrumentatie. 
Soms blijft het hierbij, maar in 
een aantal gevallen worden songs 
rijk ingekleurd met stemmige 
klanken. Hoe vol het geluid van 
Blake Mills ook is, het klinkt 
allemaal loepzuiver, warm en 
prachtig geproduceerd. 

Blake Mills maakt stemmige 
muziek die in veel gevallen enkele 
decennia oud zou kunnen zijn, 
maar zijn geluid vind ik 
persoonlijk uniek. Heigh Ho is een 
plaat die je verwacht van een 
gelouterde muzikant die 
hernieuwde inspiratie heeft 
gevonden en niet van een 
muzikant die nog aan de start van 
zijn carrière staat, maar Blake 

Mills heeft hem wel degelijk 
gemaakt. 
 
Mills werkt naar verluid al een 
aantal jaren samen met Fiona 
Apple (toch één van mijn 
persoonlijke favorieten) en ik hoor 
inmiddels in muzikaal opzicht flink 
wat overeenkomsten met Fiona 
Apple. Waar de laatste met haar 
piano een uniek donker geluid 
neer weet te zetten, doet Blake 
Mills dit met zijn geweldige 
gitaarspel. Net als Fiona Apple is 
Blake Mills verder een meester in 
het schrijven van wat 
onderkoelde, maar ook bijzonder 
indringende en intieme songs.  
 
Het zijn songs die in veel gevallen 
kiezen voor een vast stramien, 
maar toch klinken ze allemaal 
anders. Heigh Ho bevat 12 songs 
en ze zijn allemaal van een 
ontzettend hoog niveau. Het zijn 
bovendien allemaal songs die hard 
binnenkomen. Enerzijds door de 
heftige instrumentatie en 
anderzijds door de mooie en 
gepassioneerde vocalen van Blake 
Mills. Ik heb Heigh Ho inmiddels 

een tijdje in huis en kan er 
uiteindelijk maar één predicaat 
aan verbinden: Onbetwist 
meesterwerk. Het is bovendien 
één van de grootste verrassingen 
van de eerste drie kwartalen van 
2014.  

 

Erwin Zijleman 

Naschrift van de redactie: de 
intellectuele eigendomsrechten 
betreffende de titel van de 
besproken cd berusten bij Hé. 
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De Kift: Bidonville op Oerol 
Een sfeerimpressie 
 
Niet wetende wat te mogen 
verwachten, gingen we naar 
West-Terschelling om daar de 

voorstelling van Bidonville te zien. 
Bij binnenkomst viel meteen het 
decor op. Tegen de heuvels in het 
bos was een ‘dumpplaats’ 
gecreëerd. Stoelen, radio’s, 
wasmachines, broodroosters, 
doeken, bedenk het en het lag 

tegen de heuvel aan. Een meer 
dan indrukwekkend decor. Weer 
eens wat anders dan de strak 
gestileerde en verantwoorde  
decors in het theater. De 
voorstelling zelf was bijzonder 
mooi en indrukwekkend. Er waren 
momenten dat je, ondanks het 
feit dat je met een tribune vol in 
de open lucht zat, de 
spreekwoordelijke speld kon 
horen vallen. De acteurs / zangers 
/ muzikanten (wat een 
kwaliteiten!) wisten het publieke 
te boeien en te grijpen met hun 
voorstelling. Na afloop gingen we 
verward en onder de indruk weer 
verder op pad. 
 
Annemarieke 

 

http://bit.ly/1szDF8t 

 

 

 

Naschrift van de redactie:  en 
wie mochten dit weer allemaal 
opruimen? 
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Bruce Springsteen - High 
Hopes 
 

‘Een rommelplaat’ zo werd de 
nieuwe CD van Bruce Springsteen 
aangeduid in de diverse recensies 
in de grote kranten. Maar dat 
bepalen we liever zelf, dus hierbij 
ook de WoNo-bespreking. 

Volgens de toelichting van 
Springsteen in het cd-boekje 
hebben we de nieuweling te 
danken aan Tom Morello, invaller 
voor Steve van Zandt tijdens het 
Australische deel van de laatste 
tour. Hij pushte The Boss om een 
aantal songs die nog niet eerder  
waren verschenen, maar soms 
wel live werden gespeeld, op te 

nemen, met het titelnummer als 
eerste.    
 
Dat openings- en titelnummer 
swingt de pan uit. Koortje in het 
refrein, aanstekelijke drum- en 
blaaspartijen, rauwe Boss-stem. 
Oorspronkelijk geschreven door 
ene Tim Scott McConell. Mooi 
hoor. ‘Harry’s Place’ begint net als 
de kroeg die bezongen word 
donker, Bruce zijn stem laag en 
onheilspellend, vervormde 
stemmen op de achtergrond en 
….de in 2012 overleden Clarence 
Clemons op Tenorsax. Stevige 
gitaarpartij op het eind. Dit is een 
mooi saluut to the Big Man! 
‘American Skin (41 shots)’ is een 
aanklacht tegen het geweld in de 
Amerikaanse steden: ‘is it a gun, 
is it a knife, is it a wallet, this is 
your life…..you can get killed just 
for living in, your American skin’. 
Ingehouden woede door het hele 
nummer, pure emotie in het 
begin, dat uitwaaiert in een  
conventionele rocksong. 
Tussenconclusie: alleen al voor de 
drie eerste nummers moet je de 
cd kopen. 
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‘Just Like Fire Would’, een liedje 
van een de door Bruce 
bewonderde Australische 
punkband The Saints, klinkt 
eigenlijk direct als een 
Springsteen-klassieker. Met als 
onderwerp een scène uit het leven 
van een gewone man, in dit geval 
een chauffeur die een liefje voor 
de nacht treft in zijn motelkamer. 
Passend met lichte vrolijke muziek 
eronder. 
 
‘Down in the Hole’, ook nog met 
Clemens, is minder aansprekend. 
Vervormde stem in het begin, die 
opeens overgaat in een normaal, 
nietszeggend beatje. Enige 
grappige is dat de kinderen 
Springsteen (voor de liefhebbers: 
Evan, Jessie en Sam) het 
achtergrondkoortje vormen. Het is 
te hopen dat ze ook aan leukere 
nummers van papa mogen 
bijdragen. 
 
‘Heavens’ Wall’  is andere koek: 
gospelbegin, 15 violen, 3 cellisten, 
7 man achtergrondkoor, naast de 
gewone E-street bezetting. Als je 

naar een van de recente 
Springsteen-concerten bent 
geweest, verleden jaar in 
Nijmegen of het jaar daarvoor op 
Pinkpop, dan kun je je het 
aanstekelijke ‘raise your hands, 
raise your hands’ ongetwijfeld nog 
herinneren. Leuk hoor!            
 
‘Frankie fell in love’ is rechttoe 
rechtaan, geen gedoe, geen 
ingewikkelde boodschap, simpel 
over twee mannen die een 
appartement delen. Volgens 
Bruce’s eigen zeggen geïnspireerd 
door de tijd dat hij 
samenwoonde met Little 
Steven van Zandt. Zonder 
pretenties stampen. ‘This is 
your Sword’ begint een 
beetje Keltisch, maar wordt 
dan een beetje saai braaf 
nummer, net zoals ‘Hunter of 
Invisible Game’. 
 
‘The Ghost of Tom Joad’ is 
wel weer erg mooi. Maar dat 
wist de verstokte 
Springsteen-fan al, want het 
is natuurlijk het titelnummer 
van de CD die in 1995 werd 

uitgebracht. Maar deze versie is 
wel indringender en spannender.  
Het zachte ‘The Wall’ gaat Bruce 
zeer na aan het hard. Hij schreef 
het na een bezoek aan het 
gelijknamige monument in 
Washington voor de omgekomen 
militairen tijdens de Vietnam-
oorlog. In bijzonder zijn vriend 
Walter Cichon, die in de jaren 
zestig samen met zijn broer de 
hotste rockband van New Jersey 
had, The Motiffs. Zij waren een 
voorbeeld voor iedereen in die tijd 
in die scene, ook voor Bruce. 

The Motifs 
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‘Dream Baby Dream’ sluit de cd 
vervolgens erg saai en rustig af. 
Ik kan de pers wel volgens als zij 
vindt dat het geen thematische cd 
is geworden, of een cd met een 
dominante sfeer. Maar de 
kwaliteit van de songs is hoog, 
dus hier is van rommel zeker geen 
sprake. Persoonlijk vind ik High 
Hopes beter dan voorganger 
Wrecking Ball, of Working on a 
Dream. 
 
HareD       

Lauren Mann live 
 
"Wow, they are even so much 
better live". 
 
Joes 

 
 

 

Jarabe de Palo - Somos 
 
Single 'Somos' came by a few 
weeks ago on this blog and here 
is the album. And boy oh boy is 
this a fine record. The high 
standard 'Somos' set for my 
expectations have been totally 
met. Somos swings, Somos rocks, 
Somos raps, Somos steps back 
and relaxes and Somos has its 
moments of Latin swing. All the 
ingredients that make a great 
Jarabe de Palo album have been 
put into the right blender and 
came out as Somos. 
 
Jarabe de Palo and I go back 17 
years this summer, a chance 
meeting in the disco's of 

Salamanca, the beautiful 
university town in mid-west 
Spain, where I wound up more or 
less by chance after the wedding 
of a friend in Guadalajara. Two 
midday nights dancing and 
drinking till more than late. A 
thousand times 'La macarena' 
came by, the Spice Girls and this 
Spanish song that was just so 
good. Thanks to the dj, high up 
against the wall, reachable only 
though a steep stairs, who wrote 
the title down for me, I bought 
the album. 'La flaca' is still one of 
my most favourite Spanish songs. 
'Grita' I played for years with the 
cover band I used to play in, with 
Dutch lyrics attached, as 'Vaal 

Lauren Mann (foto Joes)  

Lauren Mann              (foto Joes)  
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licht'. I would never have heard of 
Jarabe de Palo, were it not for a 
more or less last minute trip to 
Spain. 
 
So much for history, back to 
2014. Pau Donés and I have 
clearly aged since. It doesn't 
seem to matter if I hear him 
rocking out and me enjoying it, a 
lot. After the fantastic 
'Adelantando' (2007) I had the 
impression that Jarabe de Palo 
was a bit in a dip formwise. First a 
rehash album in 2009 ('Orquesta 
Reciclando' that I bough in the 
same store as 'La Flaca' 12 years 
later) and the little bit 
disappointing '?Y ahora que 
hacemos' in 2011. All doubts can 
be cast aside as Somos brings it 
all. The opener and title song 
swings, rocks and gets close to 
rap. A combi that is familiar if you 
know the band. Isabela Raygoza 
stars along Pau Donés in 'Somos', 
a collaboration of the kind that 
also defines Jarabe de Palo. The 
band does not mind sharing a star 
spot with someone else. Varying 

the songs on offer and usually 
making them better. 
 
Listening to Jarabe de Palo is not 
always a pleasure. At times 
something is missing in the 
melody, a lacking of variation that 
doesn't allow singer Pau Donés to 
really go full out. In those songs, 
listening to his voice is not a 

pleasure. There is no such song 
on Somos. The band has come a 
long way since recording La flaca 
in 1996. It has simply become 
better at what it does. In writing 
songs, in arranging them and 
playing them. No matter how 
much I like 'La flaca', Jarabe de 
Palo is a better band since. Somos 
shows that the whole way. What 
has also clearly changed, is that 
Jarabe de Palo is world top act, 
touring in the Americas as well. 
Having won the Latin Rock 
Grammy award. I can only hope 
that the band will tour north-west 
Europe as well. 
 
In general Somos rocks a little 
harder than ever before is my 
impression. A tough guitar sound 
is often brought to the front of the 
mix. It shows how hard Jarabe de 
Palo can rock and get away with it 
easily, adding blues rock rhythm 
elements for more swing. This 
edge makes Somos come alive 
just this little bit more. The 
rocking sound seems to have 
been won over keyboards, as they 
are less prominent on Somos. Not 

Wo.’s album of 2014Wo.’s album of 2014Wo.’s album of 2014Wo.’s album of 2014    
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disappeared but less used. This 
comes as a bit of a surprise to 
me, as keyboards were an 
integral part of Jarabe de Palo's 
sound. The saxophone introduced 
on Orquesta Reciclando, is still 
there. It adds to the flavour, but 
does not really do something for 
me personally. The drole reggae 
'A donde va?' for me is the odd 
track out on Somos, although 
Jarabe de Palo clearly gets away 
with a reggae song. 
 
Do I have to say more? Somos is 
up there with 'La flaca', 'De vuelta 
y vuelta' and 'Adelantando', my 
most favourite albums of Jarabe 
de Palo to date. And this was clear 
to me while listening to the album 
for the first time. Where usually I 
have to get used to a new album 
by a very favourite band, I knew 
straight-away that it doesn't come 
better than Somos, believe me. 
 
Wo. 
 
 

Slash – World on Fire 
De vraag was of het niveau van 
Apocalyptic Love (2012) zou 
worden geëvenaard. Dat was 
namelijk een heerlijke cd 
(http://bit.ly/1zuufBC). Aan de 
line up lag het in ieder geval niet, 
want Slash doet het ook deze keer 
samen met Myles Kennedy and 
The Conspirators. Met 17 songs 
nu, versus 15 de verleden keer, 
kan ook aan de ijver en inzet niet 
worden getwijfeld.  
 
Het begint heerlijk met de 
titelsong waarin alle kwaliteiten 
van de heren samenkomen: 
stevige en duidelijke gitaarrock, 
plus de bijzondere en ook 
opvallend heldere stem van 
Kennedy (althans voor dit genre 
muziek) die uitnodigt tot lekker 
meebrullen. De tekst is niet direkt 
voor de poëtisch ingestelden 
onder ons: i think it’s time to set 
this world on fire/i think it’s time 
to push it to the edge/I’m so 
fucking bored so trip the wire/it 
may never be this good again. 
Maar ja, dat verwacht je 

waarschijnlijk ook niet bij een cd 
van Slash. 
 
De plaat is nergens slecht, maar 
er staan wel iets te veel niet 
bijster inspirerende of 
verrassende nummers op. 
‘Shadow Life’ is een op zich een 
prima nummer, maar ook een 
beetje saai. Gelikte loopjes, 
meezingers en uithalen, veel 
herhaling, een weinig bijzonder 
gitaarsolo van Slash: allemaal 
best in orde, maar niet erg 
spannend. Het zelfde geldt voor 
nummers als ‘Bent to fly’ (dat 
begint als ballad ), ‘Stone Blind’, 
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‘Too far Gone’, ‘Avalon’, het 
instrumentale ’Safari Inn’,  de 
broeierige slotsong ‘The Unholy’ of 
het zware ‘Beneath the Savage 
Sun’. ‘Dirty Girl’ begint 
veelbelovend, maar zakt ook snel 
af naar standaardniveau. Kortom, 
in plaats van 17 hadden de heren 
zich ook makkelijk to 12 kunnen 
beperken.   
Maar er is ook genoeg te 
genieten. Neem ‘Automatic 
overdrive’, lekker opwindend, 
heerlijke gitaarsolo als opening, je 
staat weer direct op scherp als 
luisteraar.  Het tempo blijft op 
hoog niveau, kortom heerlijk. De 
heren gaan op dit niveau door 
met ‘Wicked Stone’, hoewel dat 
qua compositie ook niet 
verrassend is. Maar ’30 years to 
life’ springt er weer positief uit: 
strak, snel  en over de spijt van 
een moordenaar in death row.  
‘Whithered Delilah’ is behoorlijk 
vrolijk en pakkend, ‘Battleground’ 
eveneens.  ‘Iris of the Storm’ laat 
Kennedy schitteren,  een van de 
beste nummers van de plaat. ‘The 
dissident’ begint met een oude 
krakende countryplaat,  gevolgd 

door een mooi openingssalvo en 
ook hier is het de zang van 
Kennedy die er een bijzonder 
nummer van maakt.   
Al met al wordt het niveau van 
Apocalyptic Love niet gehaald. 
World on Fire is degelijk, helaas 
soms een beetje te voorspelbaar, 
maar met een paar lekkere 
uitschieters. 
 
HareD 
 
 

cd verzameling uit een 
boekje? 
 

Aan het begin van 
het huidige 
millennium 
verschenen er 
nogal wat boeken 
die terugkeken op 
een aantal 
decennia 
popmuziek. Het 
waren vaak lijvige 
boeken die ik heb 
gespeld in mijn 

zoektocht naar de ontbrekende 
parels in mijn platenkast. Het 
meest heb ik echter gehad aan 
een handzame uitgave van het 
muziektijdschrift Mojo, die jaren 
lang binnen handbereik was bij 
een bezoek aan de platenzaak. 
Mojo 1000: The Ultimate CD 
Buyers Guide vatte in ruim 150 
pagina’s de muziekgeschiedenis 
tot en met het jaar 2000 samen in 
de categorieën jazz, blues, rock, 
soul, folk, country, reggae, world, 
pop en soundtracks.  
 
De gids van Mojo bevestigde in 
2001 deels mijn al ontwikkelde 
smaak, maar heeft me ook een 
aantal platen opgeleverd die ik 
inmiddels koester als klassiekers. 
Had ik ze ooit ontdekt zonder het 
handzame boekje van Mojo? Ik 
durf het niet te zeggen.  
 
Een aantal categorieën liet ik in 
2001 overigens buiten 
beschouwing. Jazz, world en 
soundtracks waren destijds niet 
aan mij besteed en dat is eigenlijk 
nog steeds zo, al kan ik world 
inmiddels in kleine hoeveelheden 
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waarderen. Van de onderstaande 
platen kan ik echter geen genoeg 
krijgen. Een cd verzameling haal 
je niet uit een boekje, maar deze 
platen had ik voor geen goud 
willen missen. 

 
Blues: Sue 
Foley – Love 

Comin’ 
Down 

Love Comin’ 
Down van de 
Canadese 
zangeres Sue 

Foley verscheen in 2000 en kon 
dus nog net worden meegenomen 
in de verzameling van Mojo. De 
voornamelijk vanuit Austin, 
Texas, opererende 
singer-songwriter debuteerde aan 
het begin van de jaren 90 en 
maakt nog steeds platen, maar in 
haar inmiddels flink uitgedijde 
oeuvre is Love Comin’ Down de 
onbetwiste parel. De plaat dankt 
dit vooral aan zijn veelzijdigheid. 
Sue Foley maakt blues, maar 
schuwt hierbij andere invloeden 
niet. Love Comin’ Down bestrijkt 
het volledige palet van de 

Amerikaanse rootsmuziek en doet 
dit vol passie. Van bluesy country 
tot Mexicaanse muziek met een 
bluesy twist en natuurlijk heel 
veel pure blues. De werkelijk 
fantastische stem van Sue Foley 
en het spetterende snarenwerk op 
de plaat doen de rest.  

 
Rock: Wire – 
Pink Flag 

Van de eerste 
punkgolf in 
1977 pikte ik 
uiteindelijk 
wel wat mee, 
maar de beste 

plaat uit het jaar waarin de punk 
de vloer aanveegde met de 
rockdinosaurussen ontdekte ik pas 
ruim 20 jaar later. Pink Flag van 
Wire verscheen in hetzelfde jaar 
als de debuten van The Sex 
Pistols en The Clash, maar was 
beide concurrenten meerdere 
jaren voor. Waar de meeste 
punkbands in 1977 niet veel 
verder kwamen dan een paar 
akkoorden en heel veel agressie, 
had Wire in 1977 ook de new 
wave en de post-punk alvast 

uitgevonden. Pink Flag heeft de 
rauwe energie van de punk, maar 
ook de muzikale diepgang en 
onderkoeling die in de eerste 
jaren van de punk zo vaak 
ontbrak. Alle songs op de plaat 
klinken na al die jaren nog steeds 
urgent en hebben ongelooflijk 
veel invloed. Een onbetwiste 
klassieker. 

 
Soul: Sam 
Cooke - One 

Night Stand: 
Sam Cooke 

Live at the 
Harlem 

Square Club 
1963 

Van Sam Cooke had ik wel een 
verzamelaar in de kast staan, 
maar op One Night Stand: Sam 
Cooke Live at the Harlem Square 
Club 1963 hoor je pas hoe goed 
deze soulzanger echt was. Tijdens 
deze bijna twee jaar voor zijn 
gewelddadige dood opgenomen 
live-registratie hoor je een andere 
Sam Cooke dan op zijn vaak wat 
glad geproduceerde en zoet 
klinkende studio albums. Sam 
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Cooke klinkt live rauw en 
opwindend en laat zich bijstaan 
door een band die de pannen van 
het dak speelt. Het levert een 
live-album op dat behoort tot de 
beste live-albums aller tijden. De 
ene keer tot op het bot 
uitgekleed, de volgende keer 
groots en meeslepend, maar altijd 
goed voor heel veel kippenvel. 
 

Folk: Maddy 
Prior & June 

Tabor – Silly 
Sisters 

Maddy Prior 
was in 1976 al 
jaren bekend 
als de 
zangeres van 

de legendarische Britse folk-rock 
band Steeleye Span, terwijl June 
Tabor pas aan het begin van haar 
carrière stond. Hoe de twee bij 
elkaar kwamen is niet helemaal 
duidelijk, maar het bleek een 
gouden match. Bijgestaan door de 
crème de la crème van de Britse 
folkmuziek tillen Maddy Prior en 
June Tabor elkaar op Silly Sisters 
naar grote hoogten. Zeker 

wanneer de instrumentatie uiterst 
sober is of zelfs geheel ontbreekt, 
snijden de fraaie stemmen van de 
twee dwars door de ziel. De 
prachtige heldere vocalen van 
Maddy Prior smelten hierbij fraai 
samen met de wat donkerdere 
stem van June Tabor. Twaalf jaar 
later zouden de twee nog een 
prima plaat maken, maar het 
debuut van de Silly Sisters is een 
klassieker die helaas in veel 
teveel platenkasten ontbreekt. 
 
 

Country: Kris 
Kristofferson - 

Kristofferson 

Kris Kristof-
ferson maakte 
een paar jaar 
geleden nog 
een prima 

plaat, maar aan het begin van dit 
millennium kende ik hem alleen 
als acteur. Ik had dan ook geen 
hoge verwachtingen van de man’s 
debuut uit 1970, zelfs niet na de 
loftuitingen van Mojo, maar wat 
bleek het een mooie plaat. In 
1970 liep Kris Kristofferson al flink 

wat jaren rond in de muziekscene 
van Nashville en was hij oud 
genoeg om afstand te durven 
nemen van het strakke keurslijf 
van de country hoofdstad. Op zijn 
debuut slaat hij een brug tussen 
Nashville country en andere 
Amerikaanse muziek uit de jaren 
70 en verrast hij met geweldige 
songs en mooie verhalen. 
Absoluut een van de mooiste 
platen uit het genre en bovendien 
een plaat die tot op de dag van 
vandaag invloed heeft. Verplichte 
kost voor iedereen die singer-
songwriter muziek hoog heeft 
zitten. 
 

Pop: The 

Zombies – 
Odessey And 

Oracle 

De Britse 
band The 
Zombies 
wordt 
inmiddels 

gerekend tot de grote Britse 
bands uit de jaren 60, al heeft het 
even geduurd voor iedereen het 
hier over eens was. Zelf ontdekte 
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ik The Zombies pas aan het begin 
van dit millennium middels hun 
meesterwerk en zwanenzang 
Odessey And Oracle. Odessey And 
Oracle werd opgenomen in The 
Summer Of Love en dat is te 
horen. Psychedelische klanken 
overheersen, al hebben The 
Zombies de zonnige Californische 
klanken met enige regelmaat 
verruild voor de Engelse 
druilerigheid. Omdat de band bij 
de release van de plaat al uit 
elkaar was gevallen en pop 
domineert heeft Odessey And 
Oracle nooit dezelfde status 
gekregen als de andere 
psychedelische parels uit deze 
periode, maar deze plaat hoort 
absoluut tijd in het rijtje Sgt. 
Pepper's Lonely Hearts Club Band, 
Forever Changes, Pet Sounds, 
Their Satanic Majesties Request 
en Something Else By The Kinks. 
 
Reggae: Steel Pulse – 

Handsworth Revolution 
De muziek van Bob Marley zette 
de reggaemuziek aan het begin 
van de jaren 70 op de kaart, 
waarna Europa werd overspoeld 

door muziek uit Kingston. Op 
hetzelfde moment ontstond in de 
arme wijken van de grote Britse 
steden een nieuwe 
reggaebeweging. Een van de 
meest aansprekende bands uit 
deze beweging was Steel Pulse. 
Op haar debuut Handsworth 
Revolution imponeerde de band 
uit een verpauperde wijk uit 
Birmingham met haar reggae uit 
de grote stad. Het was 
reggaemuziek die anders klonk en 
aanvoelde dan die uit Kingston 
door de afwijkende muzikale 
invloeden en de andere 
thematiek, maar de unieke mix 

van strijdbaarheid en loomheid 
was gebleven. Handsworth 
Revolution was een inspiratiebron 
voor vele Britse bands en 
inmiddels net zo’n klassieker als 
het beste van Bob Marley. 
 

 
Erwin Zijleman 

 
 

Daryll-Ann live, 6 maart 
2014, Tivoli 
 
Ze zijn nogal gehypt de laatste 
tijd, de heren van Daryll-Ann. Na 
10 jaar weer samen, een 
verzamelbox in de verkoop en een 
lange reeks toprecensies, onder 
andere in de NRC. Als dat maar 
goed gaat, denkt dan de 
onvervalste azijnzeiker in mij. 
Echter, in tegenstelling tot een 
groot deel van hun bestaan 
(1988-2004), kent de huidige 
clubtour veel uitverkochte zalen. 
Dat was ook het geval in Tivoli. 
Dat was wel iets anders dan het 
optreden medio 1995 in de LVC 
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voor een man of 50, waar ik mij 
destijds prima bij heb vermaakt.   
Vooral sentiment en nostalgie 
dreven mij naar Utrecht, ook al 
omdat het waarschijnlijk de 
laatste keer was dat ik in het oude 
Tivoli een concert bijwoonde. Zo’n 
24 jaren concertbezoek regen zich 
aaneen in mijn herinnering, als 
een groot en heerlijk muziekfeest. 
Maar dit terzijde.  

Het moet 
gezegd dat 
Daryll-Ann de 
bezoeker waar 
voor het geld 
bood. Ze 
speelden 
inclusief 
toegiften 
ongeveer 
tweeënhalf uur, 
dus dat was 
verdienstelijk. 
Maar de 
eerlijkheid 
gebiedt te 
zeggen dat het 
voor de meeste 
aanwezigen 

best een half uurtje of langer 
minder had gemogen.  Begin en 
eind van het concert waren leuk, 
met een band die rockte, mooi en 
aanstekelijk zong en de zaal 
precies gaf waar het voor kwam. 
Maar dat middendeel van een 
uur…..dat boeide de meeste 
toeschouwers een stuk minder, 
afgaande op de bierruns en het 
gepraat door de muziek heen. Het 
overkomt mij ook zelden dat ik 

tijdens een concert denk ‘nou 
jongens doe iets leuks of anders 
inpakken maar’. Een schier 
eindeloze reeks liedjes van rond 
de vier minuten die allemaal op 
elkaar leken, het was gewoon 
saai. Volgens een van mijn 
vrienden, die het werk van Daryll-
Ann beter kent, kwam het ook 
omdat ze die nummers niet echt 
strak speelden.       
De leuke delen van het concert 
waren opgebouwd rond de CD’s 
Seaborne West (1995) en Daryll-
Ann Weeps (1996), met onder 
andere mijn favoriete nummers 
Come Around, Stay, The Doctor 
and I, and  You’re so Vain. 
Melodieus, beetje uptempo, met 
de bijzondere stemmen van Jelle 
Paulusma en/of Anne Soldaat. Dat 
was Daryll-Ann op zijn best en het 
was goed om dat ook in 
voldoende mate te horen. Maar ik 
had op meer gehoopt, tijdens 
mijn eigen afscheid van Tivoli. 
 
 

HareD  

Foto: HareD 
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Cottonwool 
A blogpost told as it happened. 

 
Vancouver, around 7:30 in the 
morning, a little south of 
Gastown. 
 
I woke up early and am walking 
through town. Almost 
purposeless, alone, thoughtless, 
without a clear sense of where I 
am going. It's a busy conference 

week, the only purpose of this 
brisk walk is to clear my head. 
Normally I take some music for a 
walk but today I left the in-ears at 
the hotel and enjoy the sound of 
the city while I continue to wake 
up. 
 
I started the day with Lamb's 
Cottonwool in the Fila Brazilia Mix 
as the wake-up alarm --- The 
sentence "I could wrap you up in 
cottonwool" is a bit of a bizarre 
concept, come to think of it. The 
drum-and-bass-rhythm still in my 
head determine my pace, the 
lament of the song my mood. The 
streets are empty. The 
atmosphere is filled with neither 
mist nor drizzle, an almost dry 
undefined rain fills the air. 
 
It strikes me that most people I 
see are troubled. Why would you 
be walking in an area where there 
are no offices, no business, few 
working-class apartments? In a 
part of town that seems to be 
built for the night? I feel safe, 

although it seems better to avoid 
the hollow eyes of some of those 
passing. Acid or paranoia?, no 
need to know the cause. 
 
One guy, on the phone, 
concentrated on the call and with 
energetic pace approaches me. No 
hollow eyes this one, clearly 
minding his business. While 
passing I overhear one side of the 
conversation. He rounds the 
corner and I register what he 
said: 
 
"I can sell you two hundred 
thousand dollars worth of bus 
tickets". 
 
A bit of a bizarre concept, come to 
think of it. 
 
OMK 
 
http://bit.ly/16tYa23 
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Glazu’s wonderlijke 
muzikale reis 
deel 35 

 
Waarin Glazu verteld wordt te 

luisteren, maar wat hij, eigenwijs 
als hij is, toch niet doet. 

 
“Is dit een grap of zo”?, zegt 
Glazu vol verbazing op het 
moment dat tot hem doordringt 
dat er een nummer van Bob Dylan 
door de ondergrondse ruimte 
schalt. Zijn hart bonst als een gek 
in zijn keel. Hij ziet dat Katja nog 
steeds met wijd opengesperde 
mond en ogen staat. Alles op haar 
gezicht zegt “schreeuw!”, maar 
haar mond krijgt er geen geluid 
uit. Haar keel zit dichtgesnoerd 
alsof een Sumoworstelaar haar 
beet heeft en niet meer van plan 
is om los te laten. Hij knijpt in 
haar hand. “Katja, Katja, het lijkt 
o.k. De stroom is aangezet. 
Misschien is dat die stekker 
boven. Weet je nog, dat we 
gisteren dat gezoem hoorden en 
vaag muziek herkenden? Ik denk 
dat dat het is en dat Bob of Mieke 

de muziek weer hebben aangezet 
met die stekker”. 
 
 Er gebeurt nog meer. Door de 
lampen die zijn aangezet, staat de 
ruimte in het volle licht. Kale TL-
balken schijnen hun koude licht 
de ruimte in. “Kom, laten we 
verder kijken”. Ze zien een 
tweede deur in het verder lege 
vertrek waarin ze staan. Ze zien 
een kale, bunkerachtige ruimte. 

Betonnen muren, wit geschilderd, 
verder niets. Groot voor een 
ruimte met helemaal niets. Glazu 
vindt het niet raar dat ze in het 
donker niets zijn tegengekomen 
dan muur. Naast hem hoort hij 
Katja ademen. Een lange, 
gierende luchttocht, die er op 
duidt dat de eerste schrik voorbij 
is. Hoe ze vervolgens probeert 
haar ademhaling weer onder 
controle te krijgen. Rustig in, uit 
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en diep, de adem even 
vasthoudend. Haar hartslag naar 
beneden dwingend. “Ja, kom”, 
antwoordt ze. Samen lopen ze op 
de deur af die aan de andere kant 
van de ruimte zit. Hoeveel meter 
30, 40, 50? Verbazingwekkend 
veel. 
Opnieuw een stalen deur, weer 

niet op slot en met enige kracht 
toch gemakkelijk te openen. Tot 
hun verbazing zien ze oude 
consoles zichzelf opstarten. 
Allerlei schermen die op zwartwit 
zijn geschoten, het ene na het 
andere lampje dat begint te 
knipperen of aanfloept. Hier 
worden oude verbindingen 

opnieuw aangelegd. Camera’s die 
in werking worden gesteld en 
beelden op de schermen toveren. 
“De jaren 70 komen tot leven lijkt 
het”, denkt Glazu. “Ik ken dit van 
foto’s. Starship Enterprise. Dit 
heeft in geen jaren gewerkt. Maar 
waarom die luide, westerse 
muziek?” Hij loopt dichter naar de 
consoles toe om de schermen 
beter te bekijken. Tussen de 
sneeuw door ziet hij grote 
raketten staan, in wat silo’s lijken. 
De een na de andere komt 
tevoorschijn tussen de statische 
tv sneeuw. “Wat zie ik? Is het 
kernarsenaal van de Sovjet Unie 
in Kirgizië nog niet vernietigd of 
zo? Dat kan er nog wel bij, bij een 
burgeroorlog. En toevallig gaat 
het nu net aan?” Hij heeft die 
gedachte nog niet uitgesproken of 
een groot scherm in het midden 
van de console komt tot leven. Hij 
ziet de man aan wie hij nog maar 
onlangs is voorgesteld; de oom 
van Olga. De president. “Hoe heet 
die bullebak ook al weer? Hij leeft 
dus nog. Die aanslag bij de 
kamelenrace heeft hem er niet 
onder gekregen. De bestorming 
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van het presidentieel paleis dus 
ook niet.” Glazu ziet dat er een 
stoel staat voor dit  scherm, loopt 
ernaartoe en neemt plaats. De 
president begint te bulderen in 
een taal die Glazu niet vestaat. De 
man wordt duidelijk in rap tempo 
bozer. Het scherm is  weliswaar 
zwartwit, maar het hoofd aan dat 
het toont, verandert overduidelijk 
van kleur. Er klint een zacht 
gezoem boven zijn hoofd. Hij ziet 
dat er een kleine camera op hem 
gericht wordt. Het gezicht op het 
scherm valt stil. Glazu ziet dat er 
langzaam een verbaasde blik op 
komt te staan. De man verandert 
van taal. Glazu denkt: “Russisch, 
maar helaas voor hem, dat spreek 
ik ook niet.” Hij maakt een gebaar 
dat hij de president niet verstaat. 
Met een zwaar accent verandert 
de man nogmaals van taal. “ Woe 
arre joe”?, klinkt het met een 
zwaar accent. De man begint 
gebaren te maken naar mensen 
naast hem, die Glazu niet kan 
zien. 
 
Glazu geeft antwoord, maar het is 
meteen duidelijk dat de man hem 

niet hoort. De camera aan de 
andere kant verandert van positie 
en laat iemand zien die op de 
console voor hem wijst naar een 
schuifje, dat hij demonstratief 
naar voren beweegt. Glazu kijkt 
naar het paneel voor hem en 
ontdekt een identiek schuifje. Hij 
beweegt het naar voren en stelt 
zich voor. Meteen buldert het door 
de ruimte: “Wie ben jij? Wat doe 
jij in mijn nucleaire 
controlekamer? Zijn mijn mannen 
nog niet gearriveerd”? “Nee”, 

antwoordt hij, terwijl hij denkt: 
“Mannen hier naartoe op weg? Wij 
moeten er direct vandoor!” 
 
“Geen probleem,” zegt president 
Cakajev. “Jij kunt het ook voor 
mij doen. Ik wil dat je de raketten 
lanceert en de rebellen naar het 
einde van de hel bombardeert. 
Doe het, doe het nu”. Hij begint 
codes door te geven, terwijl hij 
Glazu steeds indringender 
aankijkt. “No way!”, schreeuwt 
Glazu het uit. “Ik ben slechts een 
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toerist in uw land. Een toerist op 
de verkeerde plaats, in het 
verkeerde land, op het verkeerde 
tijdstip. Ik ga echt never nooit 
een atoombom afvuren op 
mensen”. Na enig nadenken voegt 
hij eraan toe. “Bovendien heb ik 
uw nichtje hier, Olga. Zij is 
gewond en ik weet niet wat ik 
voor haar kan doen”. “Olga, Olga. 
Wat kan mij Olga schelen. 
Bovendien, haar hele familie is  
 dood als gevolg van die laffe 
aanval op het paleis en die op hun 
huis. Die rebellen hebben we 
verjaagd, maar aan haar familie is 
niets meer te doen. Nu moeten 
die rebellen eraan en jij gaat dat 
regelen”. “Echt niet, ik ga dat echt 
niet doen. Het is mijn oorlog en 
mijn opstand niet. Ik wil naar huis 
en zo snel mogelijk”. 
Demonstratief slaat hij zijn armen 
over elkaar en kijkt met een 
strijdlustige knik van zijn hoofd de 
camera in. 
“Dan resteert me niets anders dan 
dat ik de controle hiervandaan 
overneem”, antwoordt Cakajev tot 
Glazu’s verbazing. Hij geeft enkele 
commando’s in het Kirgizisch, 

waarna Glazu merkt dat er 
schermen en lampjes 
veranderden.  
“O boy, zodirect gaat hij 
atoombommen afvuren. Wat 
kunnen we hiertegen doen? Moet 
ik mij wel bemoeien met deze 
strijd. Ja, natuurlijk. Zo direct 
krijg ik een raket op mijn hoofd of 
fall out. Wat te doen?” Hij kijkt 
langs de panelen of hij de controle 
kan terugnemen. Niets, niets, wat 
dan? “Katja, zie jij een kill switch 
of zo”? Samen kijken ze, waar-
schijnlijk te opgejaagd, langs de 
vele knopjes, maar niets wat op 
een aan- of uitknop of counter-
commandoknop lijkt. Alleen maar 
schuifjes, knopjes en lampjes met 
Russische woorden er naast. Of, 
veel erger, niets. 
 
“Ja ,ik weet het”, roept Glazu luid 
uit. Hij springt omhoog uit de 
stoel, en zegt tegen Katja: “kom, 
rennen, we moeten dit voor zijn”. 
Ze rennen samen door de deur, 
de tweede deur door en de 
wenteltrap op. Buiten, in het felle 
daglicht gekomen, zien ze in de 
dorre vlakte voor hen een aantal 

schuiven open staan, waaruit de 
punten van raketten naar buiten 
komen. “Rennen!... Harder!”, zegt 
Glazu, buiten adem van het tegen 
de trap op sprinten. Ze rennen 
naar de deur en geven het 
signaal. Bob opent de deur, 
waarna Glazu doorrent. “Bob, 
waar zit die stekker ook alweer?”. 
Bob, wijst het aan en Glazu sprint 
er naartoe en rukt hem uit de 
muur. Het gemurmel beneden 
stopt direct. Glazu rent weer naar 
buiten om het gebouw heen en 
ziet tot zijn verbazing en 
geruststelling dat de raketten  
halverwege de silo’s zijn blijven 
hangen. “Wow!”, denkt hij, 
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“gelukt!”. Bob die naast hem is 
komen staan, zegt: “Vind je het 
erg om dit even uit te leggen, 
Glazu?” “Not at all, Bob. We 
hebben zojuist een nucleaire 
aanval van de president op de 
rebellen voorkomen. Geloof het of 
niet, maar het nucleaire arsenaal 
van Kirgizië -en ik dacht dat alle 
voormalige Sovjetrepublieken dat 
niet meer hadden- draait op de 
stroom van één stekker. Die 

stekker daar, in deze schuur en 
zojuist hebben we het afvuren 
ervan voorkomen. Wat een 
megalomaan, die president!” Hij 
ziet Bob verbaasd naar hem 
kijken, terug naar het veld en 
weer naar hem. “WTF? Wil je 
zeggen dat…”. Bob valt stil. Te 
verbaasd om verder te spreken.  
Glazu draait zich om, legt zijn arm 
over Bob Dylan’s schouder en 
zegt: “kom, Bob. We moeten er 

snel vandoor, want ik vermoed 
dat we hier snel bezoek gaan 
krijgen”. De mannen lopen samen 
terug naar de schuur om de 
vrouwen het voorgenomen 
vertrek mee te delen. 
 
 
Glazu 

 
 

 

Huiskamerconcert Beth 
Wimmer. 
 

Een concert in een huiskamer, hoe 
awkward is dat? Is het wat je je erbij 
voorstelt?  
 
Bij wildvreemde mensen op de bank 
kijken en luisteren naar een artiest, 
waar je dan ook nog eens bijna op de 
lip zit? En dan maar hopen dat die 
artiest een beetje klinkt want het is 
nogal gênant om na 2 nummers af te 
taaien met de smoes dat je je poes 
vergeten bent eten te geven.  
Afgelopen zondag stapte ik met vrees 
en hoop in de auto bij Wo. op weg 
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naar Ter Aar, wereldstad in het 
groene hart. Hij had iets heeeel 
bijzonders geregeld, een 
huiskamerconcert van Beth Wimmer.  
 
Ter voorbereiding had ik wel de 
mooie CD Ghosts&Men al een paar 

keer mogen beluisteren bij het 
ontbijt. (opvallend eigenlijk dat Wo. 
wel vaker bij het ontbijt dames laat 
beluisteren, dit in tegenstelling tot de 
meer mannelijke dinermuziekkeuze, 
maar dit terzijde).  
 
Door het mooie groene Hart gereden 
en metropool Ter Aar gevonden, 
betraden wij de woning van 
organisator Peter. Hartelijk werden 
wij ontvangen en koffie, thee en een 
koelkast vol lekkers stond voor ons 
klaar. Beth Whimmer was er al en 
voor het eerst schudde ik de hand 
van de artiest voor aanvang van een 
concert. Een mooie expressieve 
vrouw met een prachtige 
spreekstem. Beroepsgedeformeerd 
(ik ben logopedist) luisterde ik 
jaloers naar de diepte en resonans in 
haar stem toen ze begon te vertellen. 
Als de spreekstem al zo mooi is, wat 
zou dit voor een zangstem 
opleveren?  
 
Met haar gitaar (mooi mat 
kastanjekleurig ding, jaaaaa 
vrouwenobservatie van iemand die 
 
geen enkel instrument bespeelt…) op 
schoot begon ze te vertellen over 

haar leven in Zwitserland waar ze 
sinds een aantal jaren woont. 
 
Naast de gastheer en gastvrouw 
waren we met zo’n 10 
concertgangers. Iedereen geeft 
elkaar een hand en ineens heb je er 
gratis vage kennissen bij. Grappige 
bijkomstigheid van het 
huiskamerconcept. Niet geschikt dus 
voor de eenzelvige contactmijdende 
concertbezoeker! 
 
Beth begon haar concert. De ruimte 
vulde zich onmiddellijk met haar 
warme gitaarspel en fantastische 
zang. Het was een genot om naar te 
luisteren. In spreek- of zangstemmen 
zitten nogal variaties. Vaak wordt 
een stem met veel resonans en 
dynamiek als mooi beoordeeld. Er 
zijn dan bij een meting van 
frequenties veel verschillende 
frequenties te vinden in zo’n stem. 
Voor iemand die dit niet van nature 
heeft is het heel veel oefenen om het 
in je stem te krijgen. Het is het 
verschil tussen een ‘levendige’ stem 
en een ‘vlakke’ stem.  
 
Beth Whimmer heeft een heel  
levendige en warme stem. Moeiteloos 
zal zij ook grotere ruimtes kunnen 

Beth 

Wimmer 
Foto: SMO 
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vullen zonder versterking. Ze speelde 
een aantal nummers van de CD’s  
Gosts&Men en Miracle Girl. Deze 
nummers werden nog veel leuker 
door de verhalen die ze erbij 
vertelde. Niet zelden ging het over 
mannen die haar levenspad hadden 
gekruist. Of de desbetreffende 
mannen allemaal blij zijn met de 
manier waarop zij werden 
beschreven, valt te betwijfelen. Over 
haar Zwitserse echtgenoot zijn de 
nummers heel liefdevol en het 
nummer makin’war gaf met haar 
verhaal een vermakelijk kijkje in de 
keuken van de Zwitserse dienstplicht. 
 
Al met al was het een heel fijn 
concert en ik vermoed dat haar CD 
nog weken in mijn CD speler zal 
zitten met gebruikmaking van de 
repeat-knop.  
 
Met dank aan organisator Peter voor 
de gastvrijheid en dank aan Wo. dat 
hij mij weer* een nieuw stukje van 
zijn muziekwereld heeft laten 
meebeleven. 
 
Met logopedische  groet,   
 
Smo. 

 

 
 
*Vrijdag werd ik ook al op Bade en 
Sunday Sun getrakteerd namelijk: 
ook heel fijne stemmen om naar te 
luisteren. Allemaal mannen: ik kan 
ook heel jaloers zijn op 
mannenstemmen omdat ze in staat 
zijn om een enorm bereik te 
bestrijken. Bade kon zowel in de lage 
tonen als hoog alles aan. De muziek 
mag nog een beetje groeien maar 
aan de zang ligt het zeker niet. 
Sunday Sun was zowel het bekijken 
(jaaaa wederom vrouwenobservatie 
maar dames: google ze maar ff, echt 
fijn!!) als het beluisteren waard. De 
schitterend a-capella werkjes waar 
de stem van vooral Yoshi Breen echt 
kippenvel gaf vond ik erg mooi en de 
dynamiek op het podium van de 
heren was geweldig. Waar vrijdag 
meestal een avond is om in slaap te 
vallen op de bank heeft Sunday Sun 
mij deze avond zeker wakker 
gehouden! Nice work! 

Foto: SMO 



Van Dik Hout live 
Paradiso 29 december 2013 

 
Als je 20 jaar bestaat is er reden 
voor een feestje. Als je Van Dik Hout 
bent doe je dat op gepaste wijze: 
met een nieuwe CD die wordt 
gepresenteerd tijdens het jaarlijkse 
eindejaarsconcert. Op die manier 
verkoop je Paradiso gewoon uit, 
zoals je al zo vaak hebt gedaan, en 
start je binnenkort met een clubtour. 

Het concert begon met de eerste drie 
nummers van de nieuwe CD, Alles 
wat naar boven drijft. Het 
openingsnummer van beiden is de 
nieuwe single, ‘We gaan voor dit 
moment’. Een nummer dat alles in 
zich heeft om een klassieker te 
worden, het aanstekelijke refrein 
zuigt zich in je hoofd. ‘Straks is het 
te laat’ en “Lieg niet meer’ liggen ook 
lekker in het gehoor, net als de 
afsluiter ‘Ik zou het zo weer doen’. 
De tussen-liggende nummers zijn 

wellicht minder 
in het oor 
springend, 
maar bij elkaar 
is het een 
prima mix van 
lang-zaam in-
tens, en meer 
up-tempo. Er 
zijn gospel- en 
country- 
elementen te 
ontwaren (bij-
voorbeeld In 
‘Gun me wel je 
tranen’), maar 
het 

hoofdbestanddeel blijft gelukkig 
gewoon lekkere rock, zoals ‘Nu het 
Licht weer schijnt op mij’ en ‘Liefde 
als Water’. Het merendeel van de 
nummers komt van gitarist Sando 
Assorgia en zanger Martin 
Buitenhuis, terwijl drummer Louis de 
Wit voor de eindproductie zorgde. Er 
zijn, overigens niet al te opvallende, 
gastoptredens van Daniël Lohues, 
Ellen ten Damme, alsmede Thomas 
Acda en Paul de Munck.   

Niet op de cd, maar wel al populair 
op internet is de cover van 
‘Formidable’ van de Belgische ster 
Stromae die Van Dik Hout deed in de 
radioshow van Giel Beelen 
(https://www.3fm.nl/video/show/giel
/66989). ‘Formidabel’ kwam ook 
tijdens het concert langs en is 
werkelijk prachtig en indrukwekkend, 
Buitenhuis op zijn best. 
 
Niet de hele cd werd gespeeld, het 
grootse deel van het concert was 
voor een mooie selectie van het Van 
Dik Hout oeuvre, inclusief klassiekers 
zoals ‘Stil in Mij’, ‘Alles of Niets’, ‘Pijn’ 
(dat destijds samen met Herman 
Brood werd uitgevoerd), ‘Zij maakt 
het verschil’ (van gelegenheidsband 
de Poema’s, ofwel Van Dik Hout met 
Acda en De Munnik) en mijn 

Foto: HareD 
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persoonlijke all time favorite ‘Stap 
voor Stap’. Net als bij de andere 
eindejaarsconcerten bestond het 
publiek uit diehard fans, dus de 
stemming zat er goed in. De band 

speelde ook goed. Het enige wat 
beter had gekund was de opbouw 
van het concert. Na een of twee 
uptempo nummers volgde telkens 
weer een paar langzamere liedjes, 

hetgeen de vaart duidelijk wegnam, 
terwijl het publiek wel zin had gehad 
in een feestje. Absoluut suf was het 
aanbieden van het eerste exemplaar 
van Alles wat naar boven drijft door 
acteur Cees Geel. Hij hield platweg 
een onvoorbereid lulverhaal, dat 
werkelijk niemand kon boeien. 
 
Maar dat mocht de pret niet drukken, 
ook in hun twintigste jaar is Van Dik 
Hout een Nederlands fenomeen, met 
een prachtige nieuwe cd. Gaat dat 
zien! 
 
HareD   
   

Naschrift van de redactie: 
Formidabel!  
Shaffy is dood, leve Van Dik Hout! 
Prachtig, prachtig, prachtig!!! 
 

 

 

Bericht van onze sponsor: 

 

http://bit.ly/1yZ8buX 

 
Foto: HareD 


